
Ontspoorde mantelzorg

Ontspoorde mantelzorg
De meeste mantelzorgers (76%) ervaren veel voldoening bij 

het verlenen van mantelzorg. Uit een onderzoek van het SCP 

(2004) komt naar voren dat mantelzorgers die gemiddeld 3 

uur per week zorgen, hun leven zelfs als gelukkiger beoorde-

len dan mensen die minder of niet zorgen en dan mensen die 

meer zorgen. Een beetje mantelzorg maakt dus gelukkig, veel 

daarentegen ongelukkig. Mantelzorg kan onbedoeld flink uit 

de hand lopen, omdat familieleden overschatten wat ze aan-

kunnen. De mantelzorger kan door overbelasting, onkunde 

of onmacht onbedoeld over grenzen gaan. Goede zorg slaat 

sluipenderwijs om in verwaarlozing, verkeerde behandeling 

of zelfs mishandeling. Er is sprake van ontspoorde mantel-

zorg als de mishandeling plaatsvindt zonder opzet.

Maatschappelijke urgentie
Uit ander onderzoek van het SCP (2010) blijkt dat het aantal 

mantelzorgers tussen 2001 en 2008 ongeveer gelijk is geble-

ven (3,7 miljoen in 2001 en 3,5 miljoen in 2008). Het aantal 

zwaar of overbelaste mantelzorgers steeg echter van ongeveer 

300.000 tot 450.000. Deze opmerkelijke stijging is ondermeer 

het gevolg van het feit dat steeds meer mantelzorgers lang en/

of intensief zorg verlenen. En intensieve zorgverlening leidt tot 

een hogere belasting van de mantelzorger. De verwachting is 

dat de druk op mantelzorgers door vergrijzing en tekorten aan 

personeel in verzorgingstehuizen alleen maar toeneemt. Daar-

mee neemt de kans op ontsporing van mantelzorg ook toe.

Vormen van ontspoorde mantelzorg
Ontspoorde mantelzorg kan zich op zes verschillende 

manieren uiten: 

Psychische mishandeling: Verbale agressie zoals schelden, 

dreigen en schreeuwen. Vernederen, infantiliseren en nege-

ren zijn minder in het oog springende uitingsvormen.

Lichamelijke mishandeling: Kneuzingen, schrammen of 

striemen (door vastbinden). Verkeerd medicijngebruik, wat 

versuffing of apathie als gevolg kan hebben.

Verwaarlozing: Niet (meer) tegemoet komen aan de emotio-

nele en fysieke behoeften van de zorgvrager. Met als gevolg 

lichamelijke verwaarlozing, ondervoeding, uitdroging, 

slechte hygiëne of doorligwonden.

 

Schending van rechten: De zorgvrager niet betrekken bij 

besluiten over haar/zijn leven of ‘over het hoofd van de ver-

zorgde heen’ spreken. 

(Financiële) Uitbuiting: Wegnemen, profiteren van eigen-

dommen of het inperken van de financiële vrijheid. 

Seksueel misbruik: Seksueel misbruik lijkt in eerste instantie  

op opzettelijke geweldpleging, en dus geen vorm van ont-

spoorde mantelzorg. Het is echter lastig om een hier een  

Het komt voor dat mantelzorgers overbelast raken en als gevolg daarvan degene 

voor wie zij zorgen gaan verwaarlozen of mishandelen. We noemen dit ontspoorde 
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ontspoorde mantelzorg bij gemeenten en mantelzorgondersteunende organisaties.
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duidelijke scheidslijn te trekken. Een partner kan (on)bedoeld 

over seksuele grenzen heen gaan.

Omvang
Over de exacte omvang van ontspoorde mantelzorg is weinig 

bekend. Toch kan uit diverse onderzoeken en gegevens worden 

afgeleid dat ontspoorde mantelzorg met regelmaat voorkomt. 

* Uit onderzoek onder 68 professionals die regelmatig in aan-

raking komen met mantelzorgers blijkt dat zij in de praktijk 

allemaal voorbeelden te kennen van ontspoorde zorg. 

(Bakker, 2001)

* Van 187 meldingen van de 656 meldingen ouderenmishan-

deling in 2009 is bekend of het ontspoorde mantelzorg 

betreft. Van deze 187 meldingen gaat het bij 31% van de 

gevallen om ontspoorde mantelzorg. (MOVISIE, 2010)

* En 10 van 100 ouderen met dementie krijgt te maken met 

fysiek geweld, en 30 van 100 met verbaal geweld. (Pot, 1996)

Wie heeft te maken met ontspoorde 
mantelzorg?
Er zijn veel organisaties en personen die via allerlei wegen 

te maken kunnen krijgen met ontspoorde mantelzorg: 

Steunpunten mantelzorg, Advies- en Steunpunten Huiselijk 

Geweld, huisartsen en praktijkondersteuners, vrijwilligers-

organisaties, GGD-en, (thuis)zorginstellingen, gemeenten 

(Wmo-loket en beleidsambtenaren), politie, MEE, welzijns-

organisaties, schoolmaatschappelijk werk, Centra voor Jeugd 

en Gezin, consultatiebureaus voor ouderen en vele anderen.

Wat kan de gemeente doen?

* Om ontspoorde mantelzorg aan te pakken kunnen verschil-

lende organisaties een rol spelen. Inventariseer wat er al 

gebeurt in uw gemeente op het terrein van ontspoorde 

mantelzorg. U kunt vervolgens de regie nemen en samen-

werking tussen betrokken partijen stimuleren en facilite-

ren. U kunt als gemeente aan één organisatie de opdracht 

geven om lokaal of regionaal ontspoorde mantelzorg op de 

agenda te zetten en hiervoor handvatten te bieden.

* Sinds 1 januari 2011 is de Wet Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling in werking. Professionals in de 

gezondheidszorg, jeugdzorg, welzijn, onderwijs en justitie 

zijn verplicht bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld 

een meldcode te gebruiken. De gemeente kan hiervoor een 

meldplaats inrichten of gebruik maken van meldpunten die 

al bestaan voor huiselijk geweld of ouderenmishandeling. 

Zorg er in ieder geval voor dat het duidelijk is waar ont-

spoorde mantelzorg gemeld kan worden.

* Als gemeente kunt u stimuleren en faciliteren dat profes- 

sionals en vrijwilligers geschoold worden in het signaleren 

en opvolgen van ontspoorde mantelzorg.

* U kunt vanuit uw informatiefunctie burgers informeren over 

het bestaan van ontspoorde mantelzorg: het doorbreken van 

het taboe is een eerste belangrijke stap.

Goed voorbeeld

* In de gemeente Heeze-Leende organiseerde het Steunpunt 

Mantelzorg samen met de GGD een voorlichtingsbijeenkomst 

‘Als zorg ontspoort‘.

* In de gemeente Den Haag organiseerde de Stichting Man-

telzorg Den Haag en het Steunpunt Huiselijk geweld een 

bijeenkomst over ontspoorde zorg.

* CMO Flevoland ontwikkelde in de opdracht van de Provincie 

Flevoland een protocol Ouderenmishandeling en Ontspoorde 

mantelzorg. In 2011 werd het geïmplementeerd. 

 

Meer weten?
MOVISIE voert activiteiten uit om ontspoorde mantelzorg te 

agenderen. Samen met experts op het terrein van ontspoorde 

mantelzorg zijn plannen gemaakt. Kijk voor meer informatie op, 

www.movisie.nl/mantelzorg. Daarnaast kunt u voor vragen over 

ontspoorde mantelzorg contact opnemen met Roos Scherpenzeel 

(030 789 20 65, r.scherpenzeel@movisie.nl) van MOVISIE.

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implementatie 

van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. Informatie 

over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




